
Beretning og regnskab 2004 

 

Beretning fra bestyrelsen om 2004. 

I løbet af 1990'erne har Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs årsmøder og kurser generelt 
været vældig godt besøgt. Gennem de seneste år har deltagerantallet ved årsmøderne været 
dalende og i år har vi så måtte aflyse årsmødet 2005 p.g.a. manglende tilslutning. 

Også de seneste 4 kurser har måttet aflyses - også på grund af manglende tilmeldinger. Det 
drejer sig om en bred vifte af temaer indenfor det sundhedspsykologiske spektrum: 

Vinter (december) 2003 - Børn og Sundhedspsykologi (København) 
Forår (maj)2004 - Maggie Philips (København) 
Vinter (november) 2004 - Psykiatri i Somatikken (Århus og København) 
Vinter (januar) 2005 Psykologen som underviser og formidler (København) 
Vinter 2005 (marts) - Årsmøde: Udfordring af Sundhedspsykologiens Selvopfattelse 
(Fredericia) 

Disse aflysninger har givet anledning til en del selvransagelse og overvejelser i bestyrelsen, 
bl.a. om emner og målgruppe: Rammer vi dét, I som medlemmer har brug for og gerne vil 
inspireres på fagligt? Hvordan får vi optimeret kontakten til medlemmerne via de elektroniske 
medier (hjemmeside, Nyhedsbrev og mails)? Hvilke forventninger har medlemmerne til et 
sundhedspsykolog-fagligt selskab? Er kurserne for dyre? Er tilmeldingsfristerne for korte og 
den tidsmæssige placering af kurserne uhensigtsmæssig - hvornår på året er det bedst? 
Endelig har vi i bestyrelsen måtte spørge os selv, om vi er ude af trit med, hvad medlemmerne 
har brug for? - Men det fører os igen frem til spørgsmålet om, hvordan vi får tættere dialog 
med medlemmerne? Dialogen og kontakten via hjemmesiden er stadig endog meget sporadisk 
, hvilket naturligvis kan skyldes hjemmesidens unge alder. 

I den nuværende bestyrelse er situationen den, at 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
er på valg. Endvidere trækker ét bestyrelsesmedlem sig fra arbejdet, hvilket betyder, at vi skal 
have valgt 4 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til at fortsætte arbejdet i selskabet. I 
den siddende bestyrelse har vi måtte konstatere en vis metaltræthed som bevirker, at ingen 
genopstiller til de faste bestyrelsesposter 

Der er i det forløbne år naturligvis sket en del og en række tiltag har været iværksat med 
succes. Selskabet er således velkonsolideret på en række centrale områder, herunder 
økonomi, medier, drift m.v. På generalforsamlingen i april, vil formanden redegøre for dette. Vi 
håber endvidere at kunne præsentere en oplægsholder, som vil kunne inspirere os en times tid 
om et spændende sundhedspsykologisk emne. 

Fremtiden 
I forbindelse med omlægningen af psykologuddannelsen på København Universitet og 
nedlæggelsen af grenstrukturen for ca. 10 år siden, nedlagdes også den sundhedspsykologiske 
gren. Det vil sige, at der ikke længere er det samme uddannelsesmæssige grundlag for en 
sundhedspsykologisk fagidentitet. Vi er i selskabet i tvivl om, hvordan de yngre psykologer, 
der arbejder i feltet definerer sig selv, og om de tænker på DSS som dét sted, som varetager 
deres psykologfaglige interesser. Endvidere er der ingen der har opnået specialistuddannelse 
indenfor sundhedspsykologi gennem de seneste to år. Det kunne også være et udtryk for 
manglende interesse for dette felt. 



Vi har ca. 130 medlemmer. De ca. 50% er privatpraktiserende, og ca. 25 % er enten ansat i 
patientforeninger eller i sygehusvæsenet (somatikken). De sidste 25 % kommer fra forskellige 
andre områder (PPR, Reva, BST, Universitet). 

Betyder den store overvægt af privatpraktiserende, at vi skal satse på kliniske kurser? Vi kan 
være i tvivl om, hvorvidt vi skal knytte vores kurser til kravene i den nye specialistuddannelse, 
eller om dette ikke er relevant eller attraktivt for medlemmerne. De seneste to udbudte kurser 
har netop været godkendt med henblik på den nye specialistuddannelse, men har ikke haft 
nogen tilslutning. 

Samtidig kan vi konstatere, at medlemmernes ansættelses- og arbejdsområder er så varierede 
og på mange områder sammenfaldende med en række andre faglige selskaber under Dansk 
Psykologforening (f.eks. psykoterapeutiske, krise- og katastrofepsykologiske, BST, 
Revapsykologiske selskaber m.v.). Skal vi stadig have et Sundhedspsykologisk Selskab eller er 
den sundhedspsykologisk fagidentitet nu så velkonsolideret, at sammenfaldene med andre 
områder kan dække behovet for fagligt netværk og inspiration uden at det specifikt 
sundhedspsykologiske forsvinder? 

Vi håber ikke, at sundhedspsykologien 'forsvinder' fra Danmarkskortet, ikke mindst i lyset af 
den udvikling området er inde i udenfor landets grænser. Så hvordan skal udviklingen af DSS 
se ud i fremtiden, således at vi imødekommer de behov, der måtte være til et sådan selskab? 

Derfor: Mød op til generalforsamlingen den 8. april i Valby Medborgerhus, og sæt din 
faglige udvikling på dagsordenen! 

Vi glæder os til at se dig! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab 

Regnskab for 2004 

Resultatopgørelse Udgifter Indtægter   

        

Bidrag fra DP   32.400,00   

Kontingenter   43.500,00   

Kursusindtægter   53.600,00   

Renteindtægter   13,70   

        

Indtægter i alt 0,00 129.513,70   

        

Løn, honorarer m.v. 18.846,68     

Anden løn (vin) 1.555,00     



Trykning, forsendelse 732,50     

Rejser, kørsel, fortæring 23.574,54     

Kontorhold 2.740,16     

Kursusudgifter 56.914,00     

Andre udgifter       

        

Udgifter i alt 104.362,88   

        

Resultat i alt   25.150,82   

        

Balance Aktiver Passiver   

        

Indestående (BG-bank) 28.759,88     

Kassebeholdning  92,25     

Tilgodehavende hos DP 16.100,00     

        

Aktiver i alt 44.952,13     

        

Overførsel fra 2003   8.482,87   

Skyldigt DP   0,00   

Skyldigt til andre   11.318,44   

Årets overskud   25.150,82   

        

Passiver i alt   44.952,13   

        

Overførsel til 2005   33.633,69   

        

Kursusregnskab for 2004 Indtægter Udgifter Netto 

        



Årsmøde 2003 53.600,00 75.760,68 -22.160,68 

Differentialdiagnostik: Psykiatri i somatikken og privat praksis 
(aflyst) 0,00 

Komm. og formidling 
(aflyst) 10.500,00 10.500,00 0,00 

        

Total 64.100,00 86.260,68 -22.160,68 

 
Dato: 

 
Regnskabet er godkendt af: 
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